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Iets over den invloed van de inundatie op de insecten-

fauna van de Ankeveensche Plassen
door

D. PIET
(Zoölogisch Museum, Amsterdam)

De rijke insectenfauna van de Ankeveensche Plassen \verd in

1945 door een ramp getroffen. Half April, dus een paar weken
voor het einde van den oorlog, werd dit gebied nog geïnundeerd.

Het w^aterpeil steeg ± 50 cm, waardoor de vaste bodem (de leg-

akkers) 20 tot 30 cm onder water kwam te staan. De door verlan-

ding ontstane gedeelten, zooals de rietzoomen langs de akkers, die

eigenlijk in het water drijven, kwamen mee naar boven en hadden
dus minder te lijden. Al de omhggende terreinen, nl. Naardermeer,
Spieghelpolder, Blijkpolder, Horstermeer, Kortenhoef en Loos-

drecht stonden ook onder water. De Westgrens van het onderge-

loopen land werd gevormd door de Vecht, terwijl de Oostgrens
ongeveer samenviel met de grens van het plassengebied. Herbevol-

king uit deze gebieden was dus uitgesloten. Het drooggebleven land

ten Westen van de Vecht is uitsluitend cultuurland en herbergt

weinige van de typische moerasdieren. Ook het Oostelijke droog-

gebleven terrein, de buitenplaatsen van 's-Graveland, vormt een

heel ander biotoop, zoodat de eenige wijkplaats voor de landdieren

bestond uit de bovengenoemde rietlanden, die mee omhoog geko-

men waren, de boven water uitstekende struiken en overjarige riet-

stengels en de naaste omgeving van de oudere huizen in Ankeveen,
die ook drooggebleven was.

Waarschijnlijk is het gebied in vroeger jaren wel eens meer over-

stroomd, maar dan als regel steeds in den winter en niet als nu in

een tijd, waarop een groot aantal insecten niet meer in winterrust

verkeert. De schade moet dan nu ook veel grooter zijn, te meer
daar we in 1945 een vroeg voorjaar hadden.

Geleidelijk is het peil weer gezakt totdat het ± 7 Juni 1945

weer normaal was. Bij een onderzoek op 21 Juni bleek, zooals te

verwachten was, de fauna van het open water en van de oever-

zone weinig geleden te hebben ; Odonata en Gyrinus waren b.v.

normaal aanwezig. De rest zag er minder gunstig uit. Overal was
hoog riet opgeschoten, dat het terrein moeilijk begaanbaar en zeer

onoverzichtelijk maakte. Vele goede vangterreinen, nl. de door de
zon beschenen boschranden, waren hierdoor verloren gegaan. Het
aantal waargenomen insecten in deze terreinen was dan ook ge-

ring, en beperkte zich in hoofdzaak tot enkele Diptera {Hoplodonta
viridula F., Eurinomyia lineata F., Parhelophilus versicolor F.) en
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enkele Coleoptera (b.v. Paederus riparius L. ). Het Oostelijk ge-
deelte, dat in hoofdzaak uit bemest hooiland, grienden en moeras-
boschjes bestaat, was er wel het ergst aan toe. De bodemflora van
de boschjes en de grienden was totaal verdwenen, terwijl het gras
in de hooilanden zich juist begon te herstellen. Dit gebied was op
het eerste gezicht dan ook practisch vrij van insecten.

Door de inventarisatie ten behoeve van de ,,Vechtplassen-com-
missie", waarvoor gedurende 1943 en 1944 geregeld verzameld
werd, gecombineerd met de vele reeds bekende gegevens, was een
behoorlijk overzicht van de insectenfauna verkregen. Hierdoor was
het mogelijk, den toestand voor en na de inundatie te vergelijken,

al blijkt het zeer moeilijk, met zekerheid vast te stellen, dat een be-
paalde soort niet meer aanw^ezig is, vooral van die' soorten, die

steeds slechts in enkele exemplaren waargenomen waren. Thans
(Augustus 1946) laat zich wel het volgende vaststellen :

De Hymenoptera hebben over het algemeen wel het meest van
de inundatie te lijden gehad. In den zomer van 1945 waren nage-
noeg geen hommels aanwezig ; 21 Juni werd 1 $ van Bombus
jonellus K. waargenomen. Wel werden daarna nog enkele ö S

gezien van Bombus equestds F., terresfds L. en agroTum F., doch
hun aantal was zoo gering, dat ze zeker afkomstig waren uit buiten

het eigenlijke gebied gelegen nesten, waarschijnlijk in de naaste

omgeving van de huizen in het dorp. Dit gemis aan hommels her-

stelde zich direct in 1946, In het voorjaar waren de $ 2 van Bom-
bus terrestris L., lucorum L., jonellus K., agrovum F., muscorum L.

en hypnorum L. zeer talrijk, en in den zomer was de hommelbevol-
king weer normaal. Van de overige in den grond nestelende Apidae
werd in 1945 geen enkele waargenomen. De groote kolonie van
Andrena clarkella K., die uit honderden individuen bestond, bleek

in het voorjaar van 1946 vrijwel uitgestorven. Er werd slechts 1 9

waargenomen. Ook de bij Andrena clarkella K. parasiteerende

Nomada leucophthalma K. werd niet meer gezien. Hetzelfde geldt

voor Andrena praecox Scop. De vliegtijd van deze soorten was nog
niet ten einde, toen de inundatie begon, hetgeen wel zeer tot hun
vernietiging zal hebben bijgedragen. Macropis labiata F. werd in

1945 niet geconstateerd, maar was in 1946 weer in behoorlijk aan-

tal aanwezig ; de parasietbij, Epeoloides coecutiens F. werd echter

niet gezien, wat nog niet zeggen wil, dat het dier verdwenen is, daar

het in 1943 ook slechts in enkele exemplaren gevangen werd. De
in Lzpara-gallen nestelende Prosopis-soorten waren in 1946 nor-

maal aanwezig, evenals de in rietstengels e.d. nestelende Sphegidae,

zooals Crabro (Rhopalum) tibiale F. en kiesenwetteri A. Mor. en

Pemphredon unicolor F. In 1945 waren van deze soorten ook al

enkele exemplaren waargenomen. Van de sociale wespen nestelde

alleen Paravespula rufa L. in het eigenlijke plassengebied. Deze
soort werd in 1945 al weer nestelend aangetroffen.

Mieren waren na de inundatie absoluut verdwenen. Voorjaar

1946 nestelde Lasius niger L. echter alweer in aantal langs een
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door de plassen loopend pad, dat in 1945 30 cm onder water had
gestaan.

Verschillende bladwespen, vooral de op elzen en wilgen levende

soorten, zooals Platycampus luridiventris Fall, en Hemichroa alni

L., hebben weinig schade van de inundatie ondervonden. Van de,

in het voorjaar over gras en lage planten vliegende soorten (zooals

Dolerus), werd in het voorjaar 1946 geen enkel exemplaar waar-
genomen.

De Diptera hebben naast Odonata en Trichoptera het minst van
de inundatie te lijden gehad. Direct na het droogkomen waren reeds

een aantal voor het gebied typische dieren weer aanwezig, zooals

Hoplodonta viridula F., Eurynomyia lineata F. en Parhelophilus

versicolor F., weldra gevolgd door Pyrophaena granditarsa Forst.,

Eurynomyia transfuga L., Sepedon sphegeus F. en spinipes Scop.,

om slechts enkele opvallende soorten te noemen. In 1946 was de

Diptera-fauna weer vrijwel normaal, inclusief de meer zeldzame

soorten als Pyrophaena rosarum F. en Orthoneura geniculata Mg.
Een groot aantal Coleoptera heeft de inundatie overleefd. In de

eerste plaats natuurlijk de waterkevers, maar verder die soorten,

waarvan de larven in hout leven, zooals Aromia moschata L.

en Lamia textor L., die in Juni 1945 reeds weer aanwezig waren,

terwijl ook de op elzen en wilgen levende Chrysomelidae niets ge-

leden hebben. Donacias leken in 1945 iets minder talrijk, doch
in 1946 w^as hiervan geen sprake meer. In de drijf tillen hebben
waarschijnlijk ook vele soorten een veilige schuilplaats tegen het

water gehad, want met het zeven van dor riet e.d. werden 24 Dec.

1945 een groot aantal kevers gevangen in 27 soorten. Meloë viola-

ceus Mrsh., die talrijk in de Andrena clarkella-kolonie voorkwam,
is ook niet geheel verdwenen ; 28 Maart 1946 werd een exemplaar

gevangen in de voormalige kolonie.

De Lepidoptera-fauna bestond voor een groot deel uit soorten,

die ook het niet overstroomd gebied bij 's-Graveland bevolkten.

Van hier uit kan het plassengebied dus weer bevolkt zijn. In 1946

was ten minste de bevolking w^eer normaal.

Hoewel het aantal individuen sterk achteruitgegaan is, zijn de

meeste Hemiptera in 1946 weer aanwezig, hoewel het merkwaardig
is, dat sommige soorten zich hebben weten te handhaven. Monan-
thia symphyti Vali, b.v., die in April talrijk voorkwam op smeer-

wortel op de legakkers, en dus zeker in 1945 omgekomen moet zijn,

was in April 1946, zij het in gering aantal, weer op de smeerwortel-

bladeren te vinden. Nabis lineatus Dhlb. werd in Juli 1945 ook al

weer gevangen. De op het water levende wantsen, zooals de Gerris-

soorten. Hebrus ruficeps Thms. en Mesovelia furcata Muls. heb-
ben geen schade ondervonden.

Orthoptera werden in 1945 nog niet weer gevonden met uitzon-

dering van Conocephalus dorsalis Latr. die in April 1945 al weer
vrij algemeen was. Odonata, Trichoptera en Ephemeroptera heb-

ben geen nadeeligen invloed van de inundatie ondervonden, wat ook
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niet te verwonderen is, aangezien een tijdelijke verhooging van het

waterpeil wel van geen invloed op de larven geweest zal zijn.

Van de Psocoptera werd Caecilius atricornis M. Lachl. in Sept.

1945 weer in enkele exemplaren gevangen.

Bij de Aphaniptera doet zich het merkwaardige feit voor, dat bij

het onderzoek van mollennesten in Maart 1946 bleek, dat deze na-

genoeg geen vlooien bevatten, die anders overvloedig aanwezig zijn.

Slechts een exemplaar van Ctenophthalmus agyrtes Heil. werd ge-

vangen. De mollen zelf waren spoedig na het droogkomen van het

terrein weer aanwezig.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de fauna zich aan het herstellen

is. Het is niét onmogelijk, dat over enkele jaren de laatste sporen

van de inundatie verdwenen zullen zijn, en de oude rijke insecten-

fauna weer in zijn geheel aanwezig is.


